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GIẤY MỜI 

Dự công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện 

Đình Lập trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
 

  Thực hiện Văn bản số 03/ĐTTr ngày 14/5/2019 của Đoàn thanh tra 92 về 

việc công bố quyết định thanh tra, UBND huyện Đình Lập mời đại diện lãnh đạo, 

công chức các cơ quan dự buổi Công bố quyết định thanh tra như sau: 

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2019 (thứ Ba).  

2. Địa điểm: Tầng 3, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đình Lập 

3. Thành phần tham dự:  

- Lãnh đạo UBND huyện: Ông Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND 

huyện; Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ 

tầng, Nội vụ; Ban Tiếp công dân huyện (mỗi cơ quan cử thêm 01 công chức cùng 

tham dự buổi công bố). 

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu (danh mục 

kèm theo Văn bản số 02/ĐTTr ngày 26/4/2019), cung cấp cho Đoàn thanh tra 

ngay sau buổi công bố Quyết định thanh tra. 

UBND huyện trân trọng kính mời./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên;      

- CT, các PCT UBND huyện;  

- VP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                          
                                                                

                                                                               

      

                                                    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Trần Huy Hoàn 
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